Stichting Bij-1 wil in de Haagse Spoorwijk bijdragen aan het welzijn van kinderen
en hun ouders. We helpen kinderen en ouders te ontdekken dat ze waardevol zijn,
talenten hebben en mogen werken aan mooie toekomstdromen. Jaarlijks bereiken
we 250 kinderen en 70 ouders.
We organiseren diverse wekelijkse activiteiten voor kinderen en ouders uit de
achterstandswijk Spoorwijk. Bij-1 zet zich in voor mensen in armoede, die dat echt
nodig hebben en vaak onder moeilijke omstandigheden leven. Bij-1 bestaat inmiddels
negen jaar en wordt steeds professioneler. Momenteel heeft Bij-1 twee betaalde
medewerkers (totaal 0,8 fte) en daarnaast is een groot aantal vrijwilligers betrokken
bij het werk van Bij-1. Bij-1 werkt vanuit christelijke waarden en normen.
Van de twee betaalde medewerkers gaat er één binnenkort Bij-1 verlaten. Daarom is
Bij-1 op zoek naar een:

Manager
16 uur per week

Als manager stel je samen met het bestuur beleids- en projectplannen op. Je
bepaalt daarmee de kaders waarbinnen gewerkt wordt (o.a. beleid gericht op
vrijwilligers en stagiairs en facilitaire zaken). Je bent daarnaast (samen met het
bestuur) verantwoordelijk voor financiën, fondsenwerving, netwerken en het contact
met partners. Verder ondersteun je waar nodig de activiteitencoördinator bij de
organisatie van kind- en ouderactiviteiten.

Wat we van je verwachten:
• je hebt een relevante HBO-opleiding
op het terrein van Social Work met
liefst relevante werkervaring
• je kunt zelfstandig en gestructureerd
werken
• je hebt een dienstbare instelling,
deelt graag kennis en bent
representatief
• je leeft vanuit een christelijke
levensovertuiging
• je bent in ieder geval beschikbaar
op woensdag en daarnaast op
maandag of donderdag

Wat we je te bieden hebben:
• een tijdelijk contract voor de
periode van 1 jaar, voor 16
uur per week, met zicht op
verlenging
• inschaling in schaal 9 van
de CAO Sociaal Werk
• een leuke uitdagende
baan in een groeiende
organisatie

Wil jij je inzetten voor kinderen en ouders in Spoorwijk en heb je interesse in de functie?
Neem dan contact op met Tineke Klapwijk (secretaris) via tel. 070-2000175 of stuur een
motivatiebrief en CV naar bestuur@bij-1.nl. De sluitingsdatum is vrijdag 13 april.

